
2مظاهرة ضد قرار حزمة اللجوء 
17:00، الساعة 2016/02/17الربعاء 

ساحة الماركت بلزتز - هالة
  الذي زتعتزم حكومة ألمانيا الزتحاداية اقراره في الايام2ان قرار حزمة اللجوء 

القليلة المقبلة سيتم من خلله اجراء  بعض التعدايل ت العنصراية على قانون
 .اللجوء وهذه التغييرا ت زتعتبر عدائية ومجحفة بحق اللجئين

2زمة اللجوء  التغييرا ت التي ايقترحها قانون  ح  :
سوف ايتم فتح معسكرا ت "مراكز استقبال " خاصة باللجئين الوافداين من .1

بلدان زتعتبر بلدان آمنة وكذلك للخشخاص الذاين أزتلفوا أو لايحملون أوراق ثبوزتية
أو بطاقا ت خشخصية  زتؤكد هوايتهم وهناك سيتم اختبار طلبا ت اللجوء الخاصة بهم
خلل مدة اقصاها ثلثة أسابيع بهدف زترحيلهم بسرعة أكبر. فضل عن أن زايارة

.الناخشطين والمتطوعين لهم في هذه المراكز ستكون أمرا صعبا للغااية
الوافداين من بلدان فيها نزاعا ت وحروب والذاين سيحصلون على حق الحمااية .2

\زوجازتهم قبلفقط وليس حق اللجوء  لن ايستطيعون احضار أطفالهم أو أزواجهم
مضي عامين وهذا اينطبق أايضا على القاصراين الذاين ايودون جلب والدايهم مع

.بعض التعدايل ت الطفيفة بالنسبة لهم
3.      . اللجئ     منها يعاني التي فالمراض المرضى ترحيل عملية تسهيل سيتم

اختيار            حق تجريدهم عن فضل لترحيله معيقا تعتبر لن للمانيا وصوله قبل
ألمانيا         داخل فيها العلج يودون التي المشافي أو .الطباء

هذه           .4 من الوافدين ترحيل ليتم آمنة بلدان والجزائر والمغرب تونس اعتبار
أسرع   بشكل .البلدان

 هو زتعبير واضح عن سياسة العزلة والنقسام2ان قرار حزمة اللجوء 
دعونا ل نلعب ضد بعضنا البعض

اللجوء         لحزمة العنصرية القرارات ضد عاليا الصوت نرفع دعونا
!  , ضد عنف الشرطة ورجال المن وضد نظام المعسكرا ت2

!! من أجل حق البقاء، وحق لم الشمل للجميع
!! التضامن هو المقاومة

 ,  –   ,  -   : شبكة   هالة للمعسكرات ل هالة الطبية الشبكة لنا الداعمة الجماعات
أنهالت  –   زاكسن العنصرية مقاومة
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